ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2020 г.
Спортът включва всички форми на конкурентна физическа активност и игри, които
посредством случайно или организирано участие имат за цел да използват, поддържат и
подобряват физическите способности и умения на човека.
Налагането на спорта като част от здравословния начин на живот е изискване за всяко
модерно общество. Предвид сложната социална и демографска обстановка в страната,
усилията на държавните и общински институции са насочени предимно към децата и
младежите. Въпреки разработването и прилагането на национална програма за развитие на
физическото възпитание и спорта, масовото практикуване на спортни мероприятия си остава
лична отговорност на всеки гражданин. Чрез подобряване на спортната инфраструктура и
удвояване на усилията за промотиране на спортните клубове, общините имат възможност да
популяризират спорта сред своите граждани.
На територията на община Кричим се развива спорт главно в две направления –
футбол и автомобилизъм, чрез кръжок по картинг провеждащ се в Общински младежки дом
и детско – юношеска школа към ФК „Кричим” гр. Кричим. В Общински футболен клуб
”Кричим” участват деца и юноши. Тренировките се реализират на Стадион „Христо Ботев” гр. Кричим. Участниците от футболния клуб взимат участия във футболни мачове в гр.
Кричим и други градове. Също така на Стадион „Христо Ботев” през изминалата 2020
година се осъществяваха и тренировки по тенис на маса с ръководител Александър
Бакърджиев два пъти седмично. През 2020 г. поради влошената епидемична обстановка
много от плануваните спортни дейности не бяха проведени, тъй като строго се спазваха
мерките дадени от министъра на здравеопазването.

 ИНФРАСТРУКТУРА
Като основен инструмент за прокарването на общинската политика за спорта,
стадионът „Христо Ботев” се е превърнал в основно място за провеждане на спортни
мероприятия на открито. На футболното игрище целогодишно се провеждат тренировки на
3 отбора по футбол /ФК – Мъже, ФК – Юноша младша възраст от 14 годишни до 16 годишни
и ФК – деца от 7 до 12 годишна възраст./. От спомагателните игрища по волейбол и
баскетбол се възползват училищата на територията на града, за провеждането на своите
спортни празници и състезания. Учебните заведения имат изградени и функциониращи
физкултурни салони, където се провеждат занятията по физическо възпитание и спорт. През
2015 година е открита площадката за фитнес на открито ситуирана в парк „Ливингстън”. На
площ от 114 м2, са монтирани 7 броя фитнес съоръжения: Buterfly преса, лежанка „2 в 1”,
кростренажор, успоредка, лост - единичен, пейка – мултифункционална и тенис маса,
положени върху специална ударопоглъщата каучукова настилка.

 СПОРТНИ И МЕРОПРИЯТИЯ
През изминалата 2020 година футболните отбори са провели следните занимания.
ОТБОР
ФК Кричим – мъже

ТРЕНЬОР
Бисер
Хаджиев

ТРЕНИРОВКИ

БРОЙ МАЧОВЕ

3 пъти седмично

30
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Общински отбор –
юнoши младша възраст
18 броя деца /от 10 до 16
години/

ФК Кричим – деца
10 броя деца /от 7 до 12
години/

Георги
Костов

Александър
Бакърджиев

3 пъти седмично

3 пъти седмично

8

20

Футболния клуб на децата от 7 до 12 години са играли 20 мача, които са били в гр.
Пловдив и от тях имат 12 победи, 3 равни и 5 загуби. Броя на юноши младша възраст е 18,
играли са 8 мача, от които са били гости на 4 от тях и 4 броя на домакини, от всички
проведени мачове имат 4 победи, 2 равни и 2 загуби. Броя на мъжете е 22, те са играли 30
мача от които 15 гости и 15 на домакини, имат 15 победи, 4 равни и 12 загуби.
Учениците от СУ „П. Р. Славейков” – начален етап гр. Кричим имат възможност
редовно да се занимават със спортна дейност, като за целта на територията на училищното
заведение са сформирани групи по интереси, футбол, мажоретки и народни танци. През 2020
г. са провели един Зимен спортен празник с участието на всички класове от I до IV клас.
В НУ “Васил Левски” гр. Кричим са провели:
- Спортен празник – щафетни и състезателни игри по класове и отбори през месец
октомври 2020 г.;
- Спортно-подготвителни игри по класове – месец януари 2020 г.;
- Подвижни и щафетни игри - месец февруари 2020 г.
В ДГ „Незабравка” гр. Кричим са се провеждали спортно-подготвителни игри
целогодишно в съответствие с тематичните разпределения: бадминтон, игри с елементи на
волейбол, баскетбол, хандбал, футбол. Щафетни игри и игри с изправително въздействие –
теглене на въже, щафета от опора, щафета с чували. Отборни игри – подвижни игри и игри с
ловене, подаване, дрибъл и хвърляне с цел. Провели са се следните игри:
- 02.06.2020 г. – състезателни игри „Кой ще бъде пръв” – III група „Славейче”;
- 01.07.2020 г. – състезателни игри „Бързи, смели, сръчни” – II група „Бърборани”;
- 06.07.2020 г. – състезание с велосипеди „При нас е весело” – IV група „Мечо пух”;
- 20.10.2020 г. – спортно – подготвителни игри „Нашият отбор” - IV група „Мечо
пух”;
В ДГ „Ралица” са осъществени следните спортни дейности:
- Разходки с поставяне на къщички за птици – „Грижим се за птиците” – месец януари
2020 г.
- Музикално – подвижни игри – „Пеем и играем” – месец март 2020 г.
- Народни игри – „Игрите на баба и дядо” – месец август 2020 г.
- Състезателни игри – „Обичаме спорта” – месец септември 2020 г.
Поради влошената епидемична обстановка от 13 март 2020 г., други спортни
мероприятия на територията на община Кричим не са били провеждани.

 АНАЛИЗ
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Състоянието на спорта на територията на община Кричим е незадоволително, като
можем да посочим следните причини:
 Липса на интерес от страна на гражданите към практикуване на спорт в свободното
време;
 Липса на финансиране за провеждане на състезания, спортна екипировка и треньори;

 ВЪЗМОЖНОСТИ
Сред възможностите за развитие на физическото възпитание и спорта можем да
посочим:
 Подобряване на спортната инфраструктура на територията на община Кричим;
 Изграждане на нова инфраструктура като велоалеи, екопътеки, и др.;
 Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време,
възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на
здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им
време;
 Информационна осигуреност на кадрите, работещи в спорта за учащи, с учебни
материали, методически ръководства, указания и др.;
 Пълноценен учебно-тренировъчен процес и спортно техническа подготовка на
учениците в учебните заведения за създаване на високо мотивирани състезатели;
 Постепенно приобщаване на гражданите към активен двигателен режим, здравословен
начин на живот, постигане на високо ниво на спортна подготовка в учебните
заведения;
 Прилагане на националната политика на Министерство на младежта и спорта чрез
общински експерти;
 Подпомагане на общественополезната дейност на регионални спортни организации и
многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов
принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и
разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си
време;
 Разработване, координация и контрол при реализирането на проекти, свързани с
развитието на спорта в свободното време;
 Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни
актове (или на тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта в
свободното време и социалния туризъм;
 Внедряване на добри практики;
 Осигуряване на условия и възможности за системни занимания със спорт, изява и
постигане на спортни резултати от хората с увреждания и деца в риск;
 Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и
общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и
спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;
 Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците за участие в системно
тренировъчна и състезателна дейност.
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